
 
 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ - Delivery 

ΣΑΛΑΤΕΣ (2 είδη) 

«Πανδαισία Χριστουγέννων» με γαλλική σαλάτα, πολύχρωμες λόλες  

και πιπεριές,  ρόδι, flakes παρμεζάνας, crispy προσούτο,  

καβουρδισμένο κουκουνάρι  και vinaigrette από μπαλσάμικο και μέλι 

«New York»  με λάχανο, μήλο, μαγιονέζα, καρύδι,  

καραμελωμένο μπέικον και  κανέλα   

 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ- ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ (4 είδη) 

Μανιτάρια γεμιστά με τυρί και καπνιστό χοιρομέρι 

Τάρτα Quiche lorraine, με τυριά και αλλαντικά 

Πατατούλες “Baby” ψητές με βούτυρο και φρέσκο θυμάρι (V) 

Σουφλέ ζυμαρικών ή λαχανικών (V) 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ - ΚΡΕΑΤΙΚΑ (3 είδη) 

Παραδοσιακή Χριστουγεννιάτικη Γαλοπούλα κομμένη σε ατομικές μερίδες 

(μπορεί να γίνει και φιλετάκια)  

Συνοδεύεται με γέμιση από μοσχαρίσιο κιμά, κάστανα, κουκουνάρι  
(σταφίδες προαιρετικά) 

Χοιρινό ρολό με sauce από ημίγλυκο κρασί και δαμάσκηνα   

Μοσχαρίσια Μπιφτεκάκια γεμιστά με τυρί και sauce BBQ 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ  

Κορμός Χριστουγεννιάτικος με κάστανα - ΔΩΡΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ:  

 Τιμή Xmas Μενού  για 10 άτομα: € 220  

 Τιμή Xmas Μενού  για 15 άτομα: € 300 

 Τιμή Xmas Μενού για 20 άτομα: € 380 

Για κάθε επιπλέον άτομο +€ 18,00 ανά άτομο (ισχύει για πάνω από 20 άτομα) 

 Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον  Φ.Π.Α 

*Παραγγελίες για την ημέρα των Χριστούγεννων έως και 21.12.18,  

ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά εντός Αττικής – τηλ: 210 32 47 719  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ - Delivery 

ΣΑΛΑΤΕΣ (2 είδη) 

Σαλάτα «Tabuleh» με πολυχρωμο κινόα, λαχανικά μαριναρισμένα σε εσπεριδοειδή, 

κρεμμύδι, ψιλοκομμένο αγγούρι, τομάτα και μαϊντανό 

  «Πανδαισία Λαχανικών» με πολύχρωμες πιπεριές, ρόδι, flakes παρμεζάνας, 

προσούτο, vinaigrette από μπαλσάμικο και μέλι (V) 
 

ΠΛΑΤΟ ΜΕ ΤΥΡΙA 
Ποικιλία από ελληνικά και εισαγόμενα τυριά  

Συνοδεύονται με κριτσίνια και αποξηραμένα φρούτα 
 

 

 

 

 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ- ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ( 4 είδη) 

Χειροποίητοι Λαχανοντολμάδες με αυγολέμονο 

Χειροποίητες κρέπες με τυριά και αλλαντικά  

Πατατούλες ροδέλες “dauphinoise” 

ή 

Πατατούλες “Baby” ψητές με βούτυρο και φρέσκο θυμάρι (V) 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ- ΚΡΕΑΤΙΚΑ (3 είδη) 

Ολόκληρο γουρουνόπουλο γάλακτος σιγοψήνεται στο φούρνο με τους ζωμούς του 

αρωματίζεται με ξυνόμηλα και πετιμέζι, δημιουργείται υπέροχη τραγανή πέτσα και 

συνοδεύεται με sauce apple &  honey mustard 

Κότσι χοιρινό μαγειρεμένο με μαύρη μπίρα, συνοδεύεται με πουρέ σελινόριζας 

Μοσχαράκι «μπλάνκετ» (blanquette de veau) 

με φρέσκα μανιτάρια και σάλτσα κρασιού 

 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

Προφιτερόλ με σοκολάτα γάλακτος – ΔΩΡΟ 

Βασιλόπιτα με άρωμα πορτοκαλιού (κατόπιν παραγγελίας) 

  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   

 Τιμή New Year’s Μενού για 10 άτομα: € 250 

 Τιμή New Year’s Μενού  για 15 άτομα: € 370 

 Τιμή New Year’s Μενού  για 20 άτομα: € 480 
 

Για κάθε επιπλέον άτομο +€ 24,00 ανά άτομο 
(ισχύει για πάνω από 20 άτομα) 

Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον  Φ.Π.Α 

*Παραγγελίες για την ημέρα της Πρωτοχρονιάς  έως και 28.12.18 

            ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά εντός Αττικής – τηλ: 210 32 47 719 


